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Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief.
Het ‘VerreKijkertje’ verschijnt iedere eerste donderdag van de maand. In het VerreKijkertje
leest u onder andere allerlei algemene zaken rondom onze school, activiteiten die we
hebben gehad of nog gaan doen, de liederen die we zingen en de bijbelverhalen die we
vertellen. Veel leesplezier!

Belangrijke data
9 mrt Kijkles zwemmen voor ouders uit groep 3/4/5

3 apr Bezoek Kamp Vught door groep 8

6 apr Paasvieringen in de klas

7 apr Goede Vrijdag (alle leerlingen zijn vrij)

10 apr Tweede Paasdag (alle leerlingen zijn vrij)

17 apr Koningsspelen voor groep 1 t/m 8

18/19 apr Cito Eindtoets voor groep 8

Lied van de week
Week 10 ■
06/03 - 12/03

OTH 488: ‘Diep, diep, diep als de zee’

Week 11 ■
13/03 - 19/03

OTH 369: ‘Aan de maaltijd wordt het stil’
(Opwekking 705: ‘Toon mijn liefde’)

mailto:directie.deverrekijker@destroming.eu
http://www.basisschoolwaardhuizen.nl


Week 12 ■
20/03 - 26/03

OTH 437: ‘Weet je dat de lente komt’

Week 13 ■
27/03 - 02/04

OTH 131: ‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’
(Opwekking 614)

Week 14 ■
03/04 - 09/04

‘Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft’
wij vieren feest

Bijbelverhalen
Week 10 (06/03 - 10/03) - Voor of tegen Johannes 11:45-57 en 12:1-19
Veel mensen bewonderen Jezus om de dingen die hij doet, maar er is ook tegenstand: de
farizeeën en schriftgeleerden vinden dat het optreden van Jezus moet stoppen. Er ontstaat
spanning: ben je voor of tegen het optreden van Jezus? Tijdens een maaltijd zalft Maria de
voeten van Jezus. Het is een bijzonder eerbetoon, maar Judas vraagt zich af waarom ze de
olie niet verkocht heeft en het geld aan de armen heeft gegeven. Als Jezus Jeruzalem
binnenrijdt, wordt hij toegejuicht en toegezongen als een koning. Maar opnieuw zijn de
farizeeën kritisch.

Week 11 (13/03 - 17/03) - Hoe groot ben jij? Johannes 12:20-36 en 13:1-30
Bij God ben je groot als je jezelf klein durft te maken. Jezus vertelt over een graankorrel, die
in de aarde valt en sterft om uiteindelijk veel meer leven voort te brengen. Zo kwetsbaar en
dienstbaar zal Jezus ook zijn, waardoor God een nieuw begin zal maken.
Jezus laat ook zien wat het betekent om anderen te dienen, door de voeten van zijn
leerlingen te wassen. Tijdens diezelfde maaltijd vertelt hij dat een van zijn leerlingen hem zal
verraden.

Week 12 (20/03 - 24/03) - Blijf je bij mij? Johannes 13:31-38 en 18:1-27
Petrus zegt dat hij altijd bij Jezus wil blijven. Maar Jezus vertelt hem dat hij drie keer zal
doen alsof hij Jezus niet kent, nog voordat de haan kraait. Later die avond wordt Jezus
gearresteerd en naar het huis van de hogepriester gebracht. Terwijl hij wordt ondervraagd,
vraagt buiten iemand aan Petrus of hij een vriend van Jezus is. Hij ontkent drie keer en hoort
een haan kraaien.

Week 13 (27/03 - 31/03) - Stopt het hier? Johannes 18:28-40 en 19:1-37
Stadhouder Pilatus verhoort Jezus, maar kan niets vinden waaraan hij schuldig zou zijn.
Onder druk van het volk wordt hij uiteindelijk toch veroordeeld tot de dood. Jezus wordt
bespot en vernederd, en uiteindelijk aan het kruis gehangen. Daar sterft hij. Is nu alles
voorbij?

Week 14 (03/04 - 07/04) - Een nieuwe dag Johannes 19:38-42 en 20:1-23
Na de dood van Jezus wordt hij begraven door Josef van Arimatea en Nikodemus. En dan,
zonder dat iemand erbij is, gebeurt met Jezus wat hij zelf eerder met Lazarus heeft gedaan:
hij wordt tevoorschijn geroepen uit de dood. Op de vroege ochtend na de sabbat ontdekken
Maria en de leerlingen dat het graf leeg is. God maakt een nieuw begin.

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI&t=8s


Lief en Leed
Voor de vakantie waren er een aantal collega’s die Corona hadden.
Gelukkig is iedereen weer hersteld. Fijn!

Goede doelenactie voor Turkije en Syrië
Ook wij zijn begaan met de mensen die zijn getroffen door de
vreselijke ramp in Syrië en Turkije. Daarom komen wij in actie!
Op dit moment verkopen wij paaseitjes, om geld in te zamelen voor
GAiN. Zij gaan dit geld gebruiken om, via samenwerkende partners,
zoveel mogelijk slachtoffers te helpen.
Inmiddels zijn er al zo’n 700 zakjes paaseitjes verkocht. Super! De
actie loopt t/m vrijdag 17 maart.
De uiteindelijke opbrengst leest u in het volgende VerreKijkertje!

Zwemlessen voor groep 3/4/5 tot de meivakantie
In verband met de Paasviering die op donderdag valt is er wat geschoven in de data dat we
wel/niet gaan zwemmen. Hieronder nog even alle data op een rijtje;
9 maart: Wel zwemles en ook Kijkles voor ouders
16 maart: Geen zwemles
23 maart: Wel zwemles
30 maart: Wel zwemles
6 april: Geen zwemles
13 april: Wel zwemles
20 april: Geen zwemles

Schrijft u deze data in uw agenda? Alvast bedankt!

Schoolfruit
Vanaf volgende week zullen wij iedere week op vrijdag (en maandag) schoolfruit inkopen bij
de groenteboer die altijd in Waardhuizen komt. Tot de zomervakantie krijgen wij 3
verschillende stuks fruit per week. Zo stimuleren wij gezonde voeding. Voorlopig mogen de
kinderen nog steeds hun koekje voor de ochtendpauze meenemen, omdat we nog moeten
bekijken of de hoeveelheid die we afnemen voldoende is voor de vervanging hiervan.

Koningsspelen en Cito
Koningsspelen
De Koningsspelen zullen dit jaar op maandag 17 april plaatsvinden.
We hebben te horen gekregen dat we op maandag 17 april met groep
1-8 worden opgehaald door de bus om naar de Jager en de
voetbalvelden te gaan. Van 9.00-12.00 uur wordt er een leuk sport-
en spelprogramma aangeboden door de sportcoaches van de
gemeente Altena. Hoe de dag verder verloopt horen we nog.



Citotoets groep 8
In de week van 17 april wordt naast de Koningsspelen ook de Citotoets door groep 8
gemaakt. Dat zal op dinsdag 18 en en woensdag 19 april zijn. Dit jaar zullen 10 kinderen de
Eindtoets maken. We wensen hen veel succes!

Stichting Leergeld Altena
Als het goed is hebben alle  ouders die in de gemeente Altena staan ingeschreven bij de
Stichting Leergeld onlangs een mail gekregen waarmee ze een schoolspullenpas voor hun
kinderen kunnen aanvragen. Met die pas kunnen kinderen in het basisonderwijs tot een
bedrag van €30,00 spullen kopen voor het komend schooljaar. Denk aan een agenda,
rekenmachine, rugzak, gymkleding, sportschoenen en dergelijke.
Ouders kunnen vóór 15 april antwoord geven op het mailtje en de kinderen krijgen de
schoolspullenpas dan eind juni per post. Het tegoed op de pas kunnen ze tot eind
september naar eigen inzicht besteden bij een aantal grote winkelketens. De pas werkt écht
alleen bij schoolspullen, andere zaken kunnen er niet mee worden afgerekend.
Het leek ons goed jullie hierover te informeren.
Let op: De huidige mailing geldt alléén voor gezinnen die nu al bij Leergeld Altena
ingeschreven staan!

Informatie-avond pleegzorg
gemeente Altena
Ben jij de pleegouder die Gijs zoekt?
Wist je dat er meer dan 23.000 pleegkinderen
zijn in Nederland? Ook in de gemeente Altena
zijn er kinderen en jongeren die (tijdelijk) bij
pleegouders wonen, omdat hun ouders voor
korte of lange tijd niet voor hen kunnen
zorgen. Af en toe een weekend, een vakantie
of zeven dagen in de week. Dat hangt af van
wat het beste is voor het kind. Door het
schoolhek beschikbaar te stellen helpt onze
school bij het werven van nieuwe
pleegouders. Dit is hard nodig.

Maak het positieve verschil in het leven van een kind...
Vigere Pleegzorg is dringend op zoek naar nieuwe pleegouders die willen zorgen dat
kinderen niet alleen tijdens de schooluren, maar ook voor en na school een warme plek
hebben waar ze zich goed voelen. Pleegouders zijn geen superhelden, maar juist hele
gewone mensen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent en een
pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kan bieden.
Er wachten nog steeds veel kinderen van 0 tot 18 jaar, op een veilige en stabiele plek.
Nieuwe pleegouders zijn harder dan ooit nodig. Wethouder Wendy van Ooijen en ruim 30
basisscholen in de gemeente steunen het initiatief en dragen pleegzorg een warm hart toe.

Informatieavond over pleegzorg
Elke maand geeft Vigere Jeugdzorg een informatiebijeenkomst over Pleegzorg op een
locatie of online. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe je pleegouder kunt worden



en is er ruimte voor al je vragen. Op woensdag 5 april is er van 20:00 tot 22:00 een
informatiebijeenkomst over pleegzorg in De Hartenbrigade, Parallelweg 35 in Giessen.
Heb je vragen of wil je graag meer weten over hoe je pleegouder kunt worden, dan ben je
van harte welkom op een informatieavond. Je kunt je aanmelden via
https://vigere.nl/agenda/.

Vacature schoolambassadeurs
Gerarda heeft aangegeven te willen stoppen als schoolambassadeur. Gerarda is heel wat
jaartjes een zeer betrokken ouder geweest in deze rol. We vinden het dus erg jammer dat ze
stopt, maar begrijpen de keuze en bedanken haar voor de fijne samenwerking.
We zijn  op zoek naar iemand die het leuk vindt om dit over te gaan nemen. De rol van
schoolambassadeur is voor ons belangrijk. Een schoolambassadeur is de schakel tussen
ouders en school. Iedere 6-8 weken vergaderen de schoolambassadeurs met het MT en
bespreken we dingen die op dat moment spelen in en rond de school. Heeft u interesse om
schoolambassadeur te worden? Neem dan contact op met
directie.deverrekijker@destroming.eu of helga.jonkers@destroming.eu.

Kwinknieuws: De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek
voor het speciaal- en basisonderwijs.
In 2023 is de Week van de Lentekriebels van 20 tot en met
24 maart. Het thema voor de Week van de Lentekriebels
2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die hierbij aan bod
komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt,
autonomie en een positief zelfbeeld.

Vakantierooster 2022-2023
Vakanties::

● Goede Vrijdag en Pasen:
07-04-2023 t/m 10-04-2023

● Meivakantie:
24-04-2023 t/m 05-05-2023

● Hemelvaart:
18-05-2023 t/m 19-05-2023

● Pinksteren:
29-05-2023 t/m 29-05-2023

● Zomervakantie:
10-07-2023 t/m 18-08-2023

Vrije dagen en geplande studie(mid)dagen schooljaar 2022-2023
Vrije (mid)dagen:

● 15 juni 2023                 Groep 1 t/m 8 middag vrij:         Werkmoment team
● 30 juni 2023 Groep 1 t/m 8 hele dag vrij:       Vrije vrijdag ivm Feestweek
● 7 juli 2023                    Groep 5 t/m 8 middag vrij:         Start zomervakantie

Let op! De werkmiddag voor het team is verzet van maandag 26 juni naar donderdag
15 juni.
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Pareltjes van de maand februari
Kind van de maand:  Justin van Rijsewijk
1.Wat maakt je blij?
Voetballen. Ik ben voor Ajax.

2.Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in de vakantie en
waarom?

Ik zou dan gaan zwemmen in het Caribabad met mijn moeder en
mijn zus.

3. Wat is er leuk aan vrienden?
Dat we samen spelen.

4. Welk eten zou je elke dag wel willen eten?
Pizza met salami, kaas en tomatensaus.

5. Waar ben jij heel goed in?
Voetbal en Engels.

6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
Vrijdag, want dan gaan we Engels en wereldoriëntatie doen.

7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Om te gaan voetballen.

8. Wat wil je later worden?
Internetprovider, want mijn vader doet dat ook.

9. Welke persoon laat je het meest lachen?
Mijn vader, want hij maakt veel leuke grapjes.

10. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Ik zou graag eens naar Disneyland Parijs gaan.

11. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en waarom?
Ik zou willen teleporteren, want dan kom je nooit te laat.

12. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Met Mbappé, want die kan goed voetballen en dan ben ik ook een profvoetballer.

13. Als je met iemand uit de geschiedenis zou kunnen praten, met wie zou je dat dan willen?
Wat zou je hem vragen?
Michiel de Ruyter, want dat is een zeeheld. Ik zou willen vragen hoe het is om een zeeheld
te zijn.

14. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Mijn familie.

Justin, bedankt voor je interview!
In het volgende VerreKijkertje is weer iemand anders aan de beurt.



Overig nieuws uit de groepen
Groep 1/2/3
Thema bouwen
Robin vertelde over de verbouwing van hun huis.
In de klas werden hoge torens gebouwd.

Groep 4/5/6
Bezoek Biesboschmuseum
Op 13 februari zijn we naar het Biesboschmuseum
geweest voor ‘Jet & Jan, leven in 1910’. We hebben daar
allerlei activiteiten gedaan, zoals koffiebonen malen, was
schrobben, schrijven op een lei en sokken stoppen. Wat
een werk was het dagelijks leven in die tijd!
We hebben ervan genoten!

Blazersklas
Op vrijdag 24 februari hebben we ons project
Blazersklas afgesloten met een prachtige muzikale
voorstelling voor ouders en kinderen. We hebben 3
liedjes leren spelen op een blaasinstrument 🎺.



Groep 7/8
Voorleeswedstrijd
Op 8 februari was de voorleeswedstrijd op de Werf in
Woudrichem. Maar liefst 10 voorleeskampioenen
deden mee! Iza heeft namens De VerreKijker
meegedaan en een hele, goede prestatie neergezet.
De jury complimenteerde haar met haar fijne stem en
spannende intonatie. Helaas heeft ze niet gewonnen,
maar ze heeft het top gedaan!

Team CBS De VerreKijker


